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ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 1975 (Cth) (the RDA) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਅਣਉਚ ੱਤ ਵਰਤਾਓ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਰਤਾਓ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ RDA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ – ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਸਖਲਾਈ, ਤਰਿੱ ਕੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢ ਦੇਣਾ। 

• ਸ਼ਸਿੱ ਸ਼ਿਆ – ਵਕਸੇ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯ ਨੀਵਵਰਸਟੀ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 
ਕਰਨਾ। 

• ਸ਼ਰਹਾਇਿ – ਘਰ ਜਾਂ ਯ ਵਨਟ ਵਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ 

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ – ਵਜਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਦ ਰ-ਸੂੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਜੋ 
ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵਮਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ 
ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 

• ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣਾ – ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ। 



Australian Human Rights Commission 
Fact sheet    Complaints under the Racial Discrimination Act - Punjabi 

April 2020 

 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲੂ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚਕਸ ੇਦਸੂਰੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ  ੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ, 
ਇਹ ‘ਚਸੱਧਾ ਭਦੇਭਾਵ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਚਕਰਾਏ ਤੇ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲੀ ਚਪ੍ਛੋਕੜ ਜਾਂ  ਮੜੀ ਦ ੇਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਨਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਵਜਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਸੇ ਖਾਸ 
ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਤਬ ੇਦੇ ਕਰਕੇ ਅਣਉਚ ੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਅਚਸੱਧਾ 
ਭਾਦਭੇਵ’ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੰਪ੍ਨੀ ਕਹੇ ਚਕ ਕਰਮ ਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕੰਮ ਉੱਤ ੇਚਸਰ ਉਪ੍ਰ ਟੋਪ੍ ਜਾਂ ਪੱ੍ਗ ਨਹੀਂ 
ਬੰਨਣੀ  ਾਹੀਦੀ, ਚਕਉਂਚਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਸਲੀ/ਮੂਲ ਚਪ੍ਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ। 

ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲੂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਚਜਹਾ 
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਚਜਹੜਾ ਦਦਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 

ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ: 

• ਈ-ਫੌਰਮਾਂ, ਬਲੌਗਾਂ, ਸਮਾਵਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣ ੇਵਾਲੀਆ ਂਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਈਟਾਂ ਦ ੇ
ਸਮੇਤ, ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਿੱਗਰੀ 

• ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਰਸਾਵਲਆਂ ਦੇ ਪਰਵਚਆਂ ਜਾਂ ਵਕਤਾਬਵਚਆ ਂਵਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 

• ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠ ਵਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ 

• ਜਨਤਕ ਥਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦੁਕਾਨ, ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਵਵਿੱਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ

• ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਖਡਾਰੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਕਚੋਾਂ ਜਾਂ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਵਾਲੀਆ ਂਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ

ਕਦੋਂ ਨਸਲ ਆਧਾਦਰਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਓ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

RDA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਤੰੁਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਧਕਾਰ (‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ’) ਅਤੇ ਨਸਲੀ 
ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਰਚਹਣ ਦੇ ਅਚਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸੰਤੁਚਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। RDA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਚਲਖੀਆ ਂ ੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਚਵਰੱੁਧ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ “ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਦਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ”, ਇਹਨਾਂ ਚਵੱ : 
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• ਕਲਾਤਮਕ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਿਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਨਾਟਕ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦਆੁਰਾ ਨਸਲੀ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵਿੱਈਏ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਮੌਸ਼ਲਕ ਅਕਾਦਸ਼ਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ਵਸ਼ਗਆਨਕ ਉਦੇਿਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਿਆਨ, ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਿਸ਼ਹਸ - 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ ਹਾਂ ਵਾਸਤ ੇਪਰਵਾਸ, ਬਹੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 
ਉਪਰ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਬਵਹਸ ਕਰਨੀ। 

• ਜਨਤਕ ਸ਼ਹਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦ ੇਉੱਤੇ ਸ਼ਨਰਪ੍ਿੱਿ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰਪ੍ੋਰਟ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨੀ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਕਸੇ ਅਖਬਾਰ 
ਵਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਸਲੀ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਰਪੋਰਟ। 

• ਸ਼ਨਰਪ੍ਿੱਿ ਸ਼ਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸਿੱਚੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹਵੋੇ। 

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। 

ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂਵੇਂ ਵਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵਜਵੇਂ 
ਵਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਲਖਤੀ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ 
ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਲਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵੈਿ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਵਵਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ 
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਦਲੀਲ ਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਕ ਕੀ ਵਾਪਵਰਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਾਪਵਰਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਸੀ। 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਨੁਵਾਦਕ ਜਾਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਿਕਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਇਹ ਹਨ: 
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ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਾ: 1300 656 419 ਜਾਂ (02) 9284 9888 

ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ: 1800 620 241 (ਮੁਫਤ) 
ਫੈਕਸ: (02) 9284 9611 
 
ਡਾਕ 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 
 

ਔਨਲਾਈਨ 

ਈਮੇਲ: infoservice@humanrights.gov.au  

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.humanrights.gov.au  

ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹ ੋਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸਣੁਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ ਰਾਹੀਂ 1800 620 241 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ਼ਾਵਰਆ ਂਵਾਲੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਸਰੇ ਰ ਪਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਫਕਰਮੂੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੀ ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਵਰਟੀ (ਏ ਸੀ ਐਮ ਏ); ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਵਜ਼ੂੰਗ 
ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬੋਰਡ; ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੀ ਪਰੈਸ ਕੌਂ ਵਸਲ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂੰ ਪਾਦਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਵਫਕਰਮੂੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਵਨਆ ਂਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਹੂੰ ਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਮਲਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਦਹੂੰ ਸਕ ਹਮਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। 

ਆਮ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਚੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜ੍ਨ ਬਾਰੇ ਮਫੁ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ 
ਨੇੜਲੇ ਭਾਈ ਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵ ੇwww.naclc.org.au/directory ਤੋਂ ਲੱਭ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
http://www.naclc.org.au/directory
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ਬੇ-ਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਤੱਥ ਿੀਟ ਉੱਤੇ ਦਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਰਫ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਦਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ 
ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 


